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 در سه مدل درجه یک و درجه دو و درجه سه  p10 smd out doorمشخصات فنی ماژول 

 

 ماژول درجه یک

 mm 10 دات پیچ

 cm 32 طول ماژول

 cm 16 عرض ماژول

 32 تعداد پیکسل در عرض

 16 تعداد پیکسل در ارتفاع

 Smd 3in1 چیدمان پیکسل

 4 / 1 اسکن

 75 هاب ورودی

 512 تعداد پیکسل در هر ماژول

 v 5 ولتاژ کاری ماژول

 A 3 جریان مصرفی

 7500 شدت نور

 IP 65 مقاومت

 پالستیک جنس بدنه

 Nation star چیپ ال ای دی

 3535 ای سی درایو

 محیط باز مناسب برای

 چین کشور مبدا

 ساعت 15000 طول عمر 

 

 

 

http://www.kianled.ir/


 

 اول  دیالمه مجتمع تجاری یاس طبقه میدان بهارستان ضلع جنوب شرقی مجلس نبش  -دفتر مرکزی و نمایشگاه : تهران  

 58دروازه شمیران خیابان فخر اباد نبش کلهر پالک  –کارگاه : تهران 
Tell: 09122876523 
Tell1:09125962967 
Phone: 021-77687411 
Fax:021-77687416 

www.kianled.irWeb site:  
 

 

 

 

 

 

 دوماژول درجه 

 mm 10 دات پیچ

 cm 32 طول ماژول

 cm 16 عرض ماژول

 32 تعداد پیکسل در عرض

 16 تعداد پیکسل در ارتفاع

 Smd 3in1 چیدمان پیکسل

 4 / 1 اسکن

 75 هاب ورودی

 512 تعداد پیکسل در هر ماژول

 v 5 ولتاژ کاری ماژول

 A 3 جریان مصرفی

 5000 شدت نور

 IP 65 مقاومت

 پالستیک جنس بدنه

 normal چیپ ال ای دی

 نامشخص ای سی درایو

 محیط باز مناسب برای

 چین کشور مبدا

 ساعت 12000 طول عمر 
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 سهماژول درجه 

 mm 10 دات پیچ

 cm 32 طول ماژول

 cm 16 عرض ماژول

 32 تعداد پیکسل در عرض

 16 تعداد پیکسل در ارتفاع

 Smd 3in1 چیدمان پیکسل

 4 / 1 اسکن

 75 هاب ورودی

 512 تعداد پیکسل در هر ماژول

 v 5 ولتاژ کاری ماژول

 A 3 جریان مصرفی

 5000 شدت نور

 IP 65 مقاومت

 پالستیک جنس بدنه

 normal چیپ ال ای دی

 نا مشخص ای سی درایو

 محیط باز مناسب برای

 چین کشور مبدا

 ساعت 10000 طول عمر 
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